Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
Kumpanakin päivänä arvostellaan kaikki kategoriat sekä kotikissat.
Näyttelyluokat 1 – 17, kategorian parhaat valitaan erikseen kategorioissa 1,
2, 3 ja 4, kotikissoista valitaan kaksi parasta, jos niitä on ilmoitettu
vähintään kymmenen.

Näyttely on osa
Lemmikki Tampere
2021 tapahtumaa

Eläinlääkärintarkastus: kumpanakin päivinä 8.00 - 9.30
Avoinna yleisölle kumpanakin päivinä klo 10-17
Näyttely päättyy kumpanakin päivinä klo 17
Näyttelyihin ilmoittaudutaan ensisijaisesti Omakissan kautta tai postitse Kissaliiton
ilmoittautumislomakkeella näyttelysihteereille. Kissa tulee ilmoittaa jokaiseen luokkaan erikseen.
Ilmoittautuminen aukeaa 1.9. klo 17.00 ja päättyy 8.9.2021 klo 23.59 tai
kun kissamäärät täyttyvät. Mukaan mahtuu 500 kissaa/pvä
Tulonsa vahvistaneet tuomarit
(Kutsumme tarvittaessa lisää tuomareita, oikeus
Näyttelymaksut:
muutoksiin pidätetään)
• PIROK:n jäsenet 30 €, muut FIFe-yhdistysten jäsenet 36 €
Balikova Katarina (SK) 1,2
• ei-FIFe -kissat 50 € (ei leimakorttimaksua)
Hietala Sanna (FI) 3
Isakov Vladimir (BY) AR
• veteraaniluokka 15 € arvostelun yhteydessä, muuten normaali
Maillard Chiavuzzo Isabelle (CH) AR
näyttelymaksu
Piispanen Susanna (FI) 4
• tarkistusluokka 15 € arvostelun yhteydessä, muuten normaali
Prus Malgorzata (PL) 1,2
näyttelymaksu
Savolainen Kaisa (FI) 3
• kasvattaja- ja siitosluokat maksuttomia muun luokan yhteydessä,
Turpeinen Riikka (FI) 1,2
muuten normaali näyttelymaksu
Wikström Bjarne (FI) 1,2
Maksa käyttäen Omakissasta saamaasi viitenumeroa, eräpäivä on
ilmoittautumispäivä! Paperi-ilmoittautumisissa maksu Pirkanmaan Rotukissayhdistyksen tilille: FI50 4055 0011
9442 34, BIC HELSFIHH viite 5555, liitä maksukuitti ilmoittautumiseen. Leimakortilla maksettaessa kirjoita
ilmoitetun kissan ja ilmoittajan nimet ja lähetä näyttelysihteerille välittömästi ilmoittautumisen jälkeen.
Koodileimakorttia käyttäessä kirjoita koodi lisätietokenttään.
Jos kissa perutaan ennen ilmoittautumisajan loppua, palautetaan 75% maksusta. Ilmoittautuminen on sitova.
Jos näyttelyilmoittautumista ei peruta eikä makseta, pidämme oikeuden olla hyväksymättä jatkossa ilmoittajan
kissoja PIROK:n järjestämiin näyttelyihin. Myöhästyneet, puutteelliset ja myöhässä maksetut ilmoittautumiset
voidaan hylätä. Mahdollinen karsinta tehdään maksettujen ilmoittautumisten saapumispäivän mukaan.
Ilmoittautumisajan jälkeen vain väri- ja luokkamuutokset ovat mahdollisia, muutokset mieluiten sähköpostilla
show@pirok.org.
HUOM. Näyttelyyn ja messuille pääsee vain 1 ihminen / 1 ilmoitettu kissa, liput muille myy ticketmaster.fi.
Näyttelyluettelo on saatavilla vain sähköisenä.
Ruusukkeet sisältyvät näyttelymaksuun ja leimakortit ovat käytössä.

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kissaliiton ja FIFén sääntöjä.
Osana Lemmikki Tampere 2021 -messuja noudatamme messujen järjestäjien turvallisuusohjeita.
Näyttelypäällikkö: Mika Akonniemi, mika.akonniemi@pirok.org , puh: 0400516270
Näyttelysihteerit: Kat 1, 3 & kotikissat Kristiina Martikainen, Hirsimäentie 12, 37860 Kärjenniemi puh. 0405237764,
Kat 2 & 4 Josefiina Huhta-aho, Rovastintie 3, 35100 Orivesi puh. 0449738746
Tavoitat näyttelysihteerit parhaiten sähköpostitse show@pirok.org
Palkinnot ja ruusukkeet ovat tervetulleita: Katja Laakkonen, katja.laakkonen@pirok.org
Raha-asiat: Anna Rämö, anna.ramo@pirok.org
Assistenttianomukset osoitteeseen: assistentit@pirok.org, pääassistentti Eeva-Leena Juntunen.

